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EDITORIAL 
 
História e estórias 
 
Novembro e dezembro de 2018, 
marcam a Lapa do Lobo pela partilha 
da história e de estórias. 
História porque a Fundação Lapa do 
Lobo foi anfitriã da Congresso 
Internacional de arqueologia “De 
Gibraltar aos Pirenéus”. 
Estórias porque estes dois meses 
trazem-nos uma Ação de Formação de 
Mediação leitora e a apresentação de 
dois livros: “Papéis que... guardei!”, de 
António Pêga e “Prémio Albertino 
dos Santos Matias: melhores contos 
2018”. 
Também teremos oportunidade de 
ouvir Rui Miguel Tovar, contador de 
estórias ligadas, essencialmente, ao 
futebol. “Parar para ler” brinda com 
estórias dispersas nos concelhos de 
Nelas e Carregal do Sal. 
Por último, as estórias dos livros “Do 
outro lado do espelho”, de Lewis 
Carroll e “Espelho”, de Suzy Lee 
inspiraram Adriana Campos para a 
Oficina de teatro que se realiza em 
dezembro, na FLL. 
São boas notícias! 

Rui Fonte 

CONGRESSO 
DE GIBRALTAR AOS PIRENÉUS 

A Fundação Lapa do Lobo e os concelhos de Nelas 
e do Carregal do Sal abriram as suas portas para 
receber o Congresso “De Gibraltar aos Pirenéus: 
Megalitismo, Vida e Morte na Fachada Atlântica 
Peninsular”. Tudo aconteceu nos dias 2, 3 e 4 de 
novembro, numa iniciativa que envolveu cerca de 
70 congressistas. 

Apresentação do Livro 
“Prémio Literário albertino dos 

Santos Matias: Melhores contos 2018” 
 
É no dia 16 de dezembro, à tarde, na FLL, que 
se apresenta o livro com os melhores contos 
do Prémio Literário Albertino dos Santos 
Matias. 

Um capítulo sobre... Futebol 
 
No dia 24 de novembro, às 21h30, podemos 
assistir à nona sessão de “Um capítulo 
sobre...” 
Desta vez, o convidado é o jornalista, cronista 
e escritor Rui Miguel Tovar e o tema central 
da tertúlia literária é futebol. 
 



	

	

	

	

	

CONGRESSO: “DE GIBRALTAR AOS PIRENÉUS” 
Entre os dias 2 e 4 de novembro 70 
congressistas, arqueólogos portugueses e 
espanhóis, apresentaram na FLL, os resultados 
das suas investigações mais recentes sobre o 
Megalitismo na fachada atlântica da Península 
Ibérica, debatendo ideias e lançando novos 
desafios para o trabalho futuro. Visitaram 
também o vasto património arqueológico dos 
concelhos de Carregal do Sal e de Nelas. 

É o 4º livro da autoria de António Pêga, 
numa cadência editorial bienal. Depois de 
“Até Logo, não venhas tarde!”, em 2012; 
“Percursos”, em 2014 e “Dizeres...”, em 
2016”, chega-nos, em 2018 “Papéis que... 
guardei!” A apresentação do livro acontece 
no Auditório Maria José Cunha, FLL, no 
dia 17 de novembro, às 21h30. 

Papéis que... guardei! 
Apresentação do livro 

É na tarde de 16 de dezembro que vamos 
ficar a conhecer os contos que compõem o 
livro da 1ª edição do Prémio Literário 
Albertino dos Santos Matias. Para 
acicatar a curiosidade, aqui ficam os 
títulos e respetivos autores: 
“Procura-se”, de Catarina Almeida 
“Um dia especial”, de José Filipe de Melo 
“Errar não é humano”, de Humberto 
Fonte 
“Cinco dedos”, de Catarina Fonseca. 

LIVRO Prémio Literário 
Albertino dos santos matias 

Um capítulo sobre futebol 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PARAR PARA LER: Histórias dispersas 

No dia 30 de novembro, às 21h30, o 
Auditório Maria José Cunha, FLL, 
recebe “A Barca dos Castiços”. A 
tripulação é composta por membros com 
forte ligação ao folclore nacional, onde 
encontram a sua fonte de conhecimento 
e inspiração. Na bagagem trazem as 
potencialidades da musica de raiz 
portuguesa. Um espetáculo a não perder! 

Durante o mês de dezembro, os tempos de 
espera são tempos de parar para ler. Nos 14 
locais de paragem da carrinha de boleias 
gratuitas da FLL, os utilizadores do serviço, 
e demais interessados, têm ao seus dispor 
uma história de natal para ler. As histórias 
são todas de autores portugueses, entre os 
quais podemos destacar Miguel Torga, Graça 
Pina de Morais Ferreira de Castro, José 
Saramago, Maria Ondina Braga, José 
Eduardo Agualusa, e, entre outros, António 
Lobo Antunes. 

A BARCA DOS CASTIÇOS: MÚSICA TRADICIONAL 

O POVO QUE CONTA 
Já está disponível no facebook da FLL o documentário “O Povo Que Conta”, sobre as pessoas e estórias da 
Lapa do Lobo, realizado por Tiago Pereira, co-produzido pela FLL e pela MPAGDP. 

Casa do espelho ou ainda esta manhã sabia quem eu era 
Oficina de teatro Com adriana campos 

Nas tardes entre 17 a 21 de dezembro, crianças dos 6 aos 15 anos podem usufruir da Oficina de 
Teatro criada e orientada por Adriana Campos, em mais uma iniciativa do Serviço Educativo 
da FLL. A Oficina tem uma lotação de 16 participantes e já estão abertas as inscrições. 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

A Não perder 
 

“CONCERTO DE FINAL DE ANO 
na adcl 

 
 

agenda 
| NOVEMBRO | 

sexta-feira e sábado, dias 9 e 10: 
DESPENTEAR O SENTIR 
Ação de formação com Marina Palácio 
 
sábado, dia 17: 
PAPEÍS QUE... GUARDEI! 
Apresentação do livro de António Pinto F. Pêga 
 
sábado, dia 24: 
“UM CAPÍTULO SOBRE FUTEBOL” 
Com Rui Miguel Tovar 
 
sexta-feira, dia 30: 
A BARCA DOS CASTIÇOS 
Espetáculo de música tradicional portuguesa 

 
| DEZEMBRO | 

sábado, dia 15: 
AUDIÇÃO DE MÚSICA DE NATAL 
 
Domingo, dia 16: 
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
Prémio Literário Albertino dos Santos Matias 
 
segunda a sexta-feira, dia 17 a 21: 
CASA DO ESPELHO OU AINDA ESTA MANHÃ 
SABIA QUEM EU ERA 
Oficina de teatro com Adriana Campos 
 
Sábado, dia 29: 
CONCERTO DE FINAL DE ANO 

	

TEMPO LIVRE 
Palavras Cruzadas “Provérbios de Natal” 

 

Dia 29 de dezembro a Sociedade Filarmónica 
Fraternidade de São João de Areias 
protagoniza o habitual Concerto de Final de 
Ano, que se realiza na ADCL – Associação 
Desportiva e Cultural Lapense, às 21h00. 

 
HORIZONTAIS 
5. Galinhas de São João, pelo Natal ... são. 
7. Natal ao sol, Páscoa ao fogo, fazem o ano ... . 
8. Quem colhe antes do Natal, deixa o ... no 
olival. 
9. Dos Santos ao Natal, ... natural. 
12. Do ... ... ao Natal, o médico e o boticário 
enchem o bornal. 
13. Dos Santos ao Natal vai um salto de... 
14. Namoro de ... , não chega ao Natal. 
 
 
VERTICAIS 
1. Do Natal a ..., um salto de carneiro. 
2. ...borralheiro, Natal em casa, Páscoa na praça. 
3. De Santa ... ao Natal, mês igual. 
4. ... antes do Natal livra do catarral. 
5. Mal vai ... se não há três cheias antes do Natal. 
6. Do Natal à ... ... cresce um palmo o dia. 
10. O Natal ao ... e a Páscoa ao luar. 
11. Ande o frio por onde andar, no ...cá vem 
parar. 
 


